
capa

A atividade no Brasil se expande significativamente em um momento no
qual a insegurança toma conta das principais nações mundiais. Com a
economia estável, os grandes players internacionais voltam seus olhares
para o País e fazem novos investimentos no setor, ao mesmo tempo em
que as próprias empresas locais migram internamente para regiões cujo
comércio ainda é pouco explorado
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Ovarejo vem passando por grandes
mudanças nos últimos anos. Além
de aumentar sua participação nos
resultados positivos da economia
brasileira - segundo o Instituto de
Desenvolvimento do Varejo (1DV), o
setor cresceu 9,8% no ano passado
em relação a 2007 - a profissionali-
zação das empresas, os processos
produtivos e de gestão alcançando
altos índices de eficiência, o relacio-
namento com o consumidor mais
estreito e a mão-de-obra capacita-
da deram um novo horizonte para
a atividade que encontra sempre
novas fórmulas para expandir seus
negócios. A estabilidade econômi-
ca e um investment grade positivo
- grau que mede o risco de investi-
mento de um pais - estão atraindo,
num movimento intenso, novas em-
presas estrangeiras que percebem
o potencial do mercado e instalam
novas lojas em solo brasileiro. O
que isso representa para o varejo?
Novos conhecimentos, competi-
tividade no atendimento e no mix
de produtos, e novas chances de
crescimento. Ou seja, oportunida-
des para bons negócios não faltam.

Entretanto o setor nada a longas
braçadas em um momento em que
o mar está revolto. Com os efeitos
da crise americana batendo na porta

O total de vendas de varejo das 250 maiores
varejistas globais subiu para US$ 3,62 trilhões em
2007, alta de 11,4% comparado com o resultado
do ano anterior, que totalizou US$ 3,25 trilhões

do País, algumas projeções já foram
revistas. De 3%, a previsão de cres-
cimento do PIB pode nem chegar a
1%, de acordo com alguns especia-
listas que acreditam que este ano
será um período complicado para
a economia nacional por mais que
estejamos em posição privilegiada
com uma forte reserva cambial, in-
dependência das exportações, entre
outros fatores.

Marcos Gouvêa, sócio-proprie-
tãrio da Gouvêa de Souza & MD, diz
que alguns fatores beneficiam o Bra-
sil neste momento de incertezas. "O
Brasil é um país urbano, jovem, pro-
penso às coisas novas, com poten-
cial grande em petróleo, energia e na
indústria automobilística. O País vai
sofrer o impacto da retração global e
o ritmo de crescimento será menor.
Mas, por outro lado, a ausência de
uma regulamentação impeditiva e
setores varejistas pouco concentra-
dos abrem espaço para essa interna-
cionalização do mercado".

Outro aspecto fundamental para
essa expansão é a exploração de

mercados ainda pouco competiti-
vos, como a região Nordeste, interior
dos Estados do Sudeste brasileiro,
capitais do Centro-Oeste, região
Norte, entre outros. A migração sobe
ou desce, dependendo dos interes-
ses de cada empresa. Nomes como
Casas Bahia, rede conhecida por
sua forte atuação na região sudes-
te, arrisca novos rumos no mercado
nordestino, por exemplo. Existem
alguns até que fazem o caminho in-
verso, como a rede de lojas Magazi-
ne Luiza, que tem um histórico em
cidades do interior de São Paulo e
Minas Gerais, e partiram para brigar
com gigantes do mercado varejista
na capital paulista. Como diz o velho
ditado chinês, crise é sinal de opor-
tunidade. O varejo nunca levou isso
tão ao pé da letra.

O RAIO-X FEITO PELA DELO1TTE

Para contextualizar com maior
profundidade o tema, tivemos aces-
so, com exclusividade, ao estudo
"As maiores potências do varejo",
realizado pela consultoria Deloitte
Touche Tohmatsu, que identifica as
250 maiores varejistas do mundo e
faz uma analise da economia global,
do crescimento do mercado varejis-
ta, além de mostrar as dez principais
tendências que afetam o setor

Pão de Açúcar e Casas Bahia
são os únicos brasileiros a integrar
o ranking das gigantes do merca-
do'feito pela Deloitte. A primeira
ocupa o 106° lugar, com USS 7,7
bilhões em vendas em 2007, e a se-
gunda se destaca no 147a posição,
com US$ 5,4 bilhões. Vale destacar
que as Casas Bahia estão entre os
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50 varejistas que mais cresceram
entre 2002 e 2007.

No geral, o total de vendas de va-
rejo das 250 maiores empresas su-
biu para US$ 3,62 trilhões em 2007,
alta de l1,4% comparado com o re-
sultado do ano anterior, que totali-
zou USS 3,25 trilhões.

Em termos de participação de
países nesse grupo, os Estados Uni-
dos perderam terreno, com queda
de 93 para 87 empresas em 2007.
Como resultado, sua cota caiu de
37,2% para 34,8%. Apesar de ser um
grande concorrente global, o Japão
também perdeu espaço. Represen-
tou 9,ó% do time e 6,1% em vendas,
contrário às marcas de 16% e 8,5%
obtidas nos últimos quatro anos.
Segundo o estudo, essa tendência
deve persistir já que os principais
varejistas japoneses continuam a
fundir operações numa tentativa de
sobreviver em um cenário cada vez
mais difícil, especialmente no setor
de lojas de departamentos. Enquan-
to esses dois países sofreram baixas,
nações da região da Ásia-Pacffico e
da Europa compensaram a diferen-
ça. O volume de vendas de todas as
empresas européias somou 42,1%,
em grande parte representada por
países como Alemanha, Reino Uni-
do e França.

Em sua grande maioria, o foco
da maior parte dos varejistas do
grupo é o segmento de alimentos.
Essas empresas venderam US$ 19,1
bilhões e têm feito um grande es-
forço para globalizar suas opera-
ções. Estão presentes em 4,9 paí-
ses, o que demonstra ser um dos
segmentos menos pulverizados.
Mesmo assim, quando entram em
um novo país para explorar um
mercado desconhecido, marcam
forte presença. Essas companhias
geraram 13% de suas vendas em
mercados estrangeiros.

O BRASIL EM
MICROCOSMO

Lá fora, a grande massa de consumo brasileira soa como música
aos ouvidos das empresas estrangeiras. "A atual geração é forte consu-
midora e, além disso, uma nova leva de consumidores voltados para a
questão da sustentabilidade começa a se formar", explica Altair Rossa-
to, sócio-líder da Deloitte para o atendimento às empresas de bens de
consumo e varejo. Junta-se a isso uma economia parruda e a possibi-
lidade de retorno dos investimentos. "A primeira coisa que a empresa
estrangeira pergunta é como está o nível de investimento no Brasil. A
segunda como está a burocracia e qual é a segurança que ela tem para
ter de volta seu capital e pagar dividendos", diz o executivo. Para ele, a
questão da burocracia melhorou significativamente e trouxe confiança
para o investidor. "Com a moeda estável, ele consegue ajustar melhor
seu preço de venda".

A movimentação de varejistas de fora que já estão no Brasil é
intensa e novas marcas se preparam para chegar ao País em diver-
sos segmentos do setor. Segundo Rossato, alguns países são mais
fortes em determinadas atividades. Da França, a demanda pode vir
para as áreas de moda, alimentos e construção. Dos Estados U n i -
dos, basicamente varejistas de moda. Já do México e do Chile, lojas
do varejo em geral. "São países com veia varejista que vêm se jun-
tar a um mercado profissionalizado, muito atento aos processos de
controle de gestão", afirma.
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Dentro do País, marcas que já es-
tão por aqui, como Carrefour, Wal-
Mart e Leroy Merlin, estão expandin-
do a todo vapor. Com 770 lojas em 17
Estados, o Carrefour anunciou investi-
mentos de cerca de RS l bilhão para a
abertura de aproximadamente 70 lojas
com as bandeiras Carrefour, Carrefour
Bairro, Dia% e Atacadão. Seu faturamento cresceu 26%
em 2008, atingindo a casa de R$ 8,4 bilhões.

Aproveitando alguns reflexos que provêm do merca-
do imobiliário - muitos imóveis comprados na planta
estão sendo entregues -, a Leroy Merlin está com seu
plano de expansão a todo vapor. Abriu sua lóa loja no
segundo semestre do ano passado e para este ano há
planos de abrir novos pontos-de-venda em Minas Ge-
rais, na região de Belo Horizonte, Contagem e estrear
no mercado gaúcho.

Esse crescimento é sentido de forma diferenciada
quando falamos em América Latina. O estudo da De-
loitte mostra que os mercados emergentes do conti-
nente sul-americano, juntamente com o Brasil, conti-
nuam expandindo suas vendas com médias bem acima
dos 250 maiores do ranking. As redes com grande força
no mercado crescem rápido num esforço de justamen-
te impedir a competição estrangeira. A rede chilena
Cencosud ocupa o 112° lugar na lista dos principais
players e tem um faturamento de USS 7, l bilhões. ]á a
mexicana Soriana, US$ ó bilhões.

No varejo brasileiro, alguns segmentos se destacam,
como os supermercados, que no ano anterior cresce-
ram 8,98%, segundo dados da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), e tem grandes players inter-
nacionais, como Carrefour, Wal-Mart e a Cassino, com
o Pão de Açúcar, com participação de 38% nas vendas.
Segundo o ex-ministro da Fazenda Delfim Netto, se o
P1B brasileiro registrar 2% de aumento neste ano, o fatu-
ramento dos supermercados pode chegar a 7%, um dos
maiores da economia no ano. Mesmo em um possível

cenário pessimista, com o PIB sofren-
do uma regressão de 1%, as vendas do
setor ainda podem bater a casa dos
3%. "No que se refere à confiança dos
clientes, os supermercados brasileiros
encontram-se em posição privilegiada
em relação à Rússia, índia e China, tan-
to quantitativa como qualitativamen-
te", reflete Netto.

Um dos fatores que estão coope-
rando para esses bons resultados é o
aumento do poder de consumo que,
por conseqüência, inseriu novos con-
sumidores à grande massa e elevou a
classe social de muitas pessoas. De E
para D, D para C, C para B e assim por
diante. De acordo com dados do Centro
de Excelência em Varejo da FGV, em São
Paulo, 32 shoppings brigam com cem
pólos comerciais de rua para atrair lo-
jas e consumidores- "Com a migração»
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de classes, uma boa fatia que não fazia parte do grupo de
consumidores hoje está inserida nele, ou seja, o potencial
de consumo aumentou". Para se ter uma idéia, com a re-
dução da pobreza no Brasil a chamada classe C-de renda
familiar entre RS 1 . 1 1 5 a 4.807 - representa hoje a maior
parte da população.

O levantamento da empresa Quorum Brasil avaliou
como o consumidor que tem uma renda entre RS 450 e
RS 1.200 se comporta durante as compras. Os resulta-
dos demonstraram que a melhoria no poder de com-
pra é mais percebida na faixa de renda entre RS 900 e
RS l .200 em que o consumidor passou a adquirir alguns
bens de conforto. A estabilidade e queda na inflação mo-
dificaram algumas atitudes. A compra mensal deu lugar
à semanal, tendo o supermercado como o local preferido
para isso, pois é onde ocorrem as maiores ofertas e va-
riedade de marcas.

Um dos grandes exemplos nesse sentido é a loja das
Casas Bahia localizada dentro da favela de Paraisópolis,
em São Paulo. Com investimentos acima de R$ 2 mi-
lhões, a rede vislumbrou o potencial de mercado e fincou

bandeira no local, que conta com 80 mil pessoas com
renda mensal média na faixa de R$ 600. A previsão é de
um faturamento mensal de RS l",5 milhão.

Segundo Rossato, a tendência do momento são as
lojas de baixa renda para atacado. Grandes varejistas
internacionais já têm sua marca nesse mercado, como
a rede Maxxi, do Wal-Mart - que marca presença no sul
do País -, no ano passado inaugurou duas unidades no
Estado da Bahia, e tem como plano acelerar seu cres-
cimento nas regiões nordeste, sudeste e centro-oeste.
"fá os menores têm mais versatilidade de crescer com
formatos diferenciados usando a mesma bandeira". Ele
cita o caso da rede carioca Zona Sul. "A empresa trabalha
dois formatos de loja, modificando a qual idade da loja
e mix de produtos de acordo com as características de
cada região. O atacado permite um investimento menor
e um poder maior de negociação."

Outra tendência - que vem junto ao rejuvenescimento
do conceito das lojas de rua - são os formatos "bairro",
tendo como exemplo as lojas Carrefour Bairro, Extra Fácil,
Dia, entre outros. "O potencial de compra por parte dos
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consumidores é grande, no entanto concorre com os mer-
cados de esquina que ainda-'estão na informalidade, mas
têm sua clientela fiel. Outro aspecto que conspira contra é
abaixa rentabilidade, custo fixo grande e precisão na ges-
tão de estoque, por conta da velocidade de giro dos pro-
dutos. O grande segredo nesse sentido é conhecer o perfil
dos consumidores para atraí-los". Marcos Gouvêa, da GS
& MD, destaca que formatos de conveniência e orienta-
dos para valor devem ganhar força nos próximos anos.
"O consumidor está se deslocando menos para fazer suas
compras. Nos próximos três anos, a tendência é que ele
fique mais atento à questão do preço, não somente pela
realidade local, mas por necessidade e por moda. Por isso
vejo a expansão dos clubes de compras, atacarejo, forma-
tos de descontos, outlets, entre outros".

materiais de construção. É um setor pouco concentrado,
com um número reduzido de players internacionais. "O
varejo de construção, mesmo com o mercado imobiliário
vivendo um período de calmaria, deve crescer", declara o
executivo da Deloitte. O apoio do governo à moradia tam-
bém deve ser outro fator alavancador de receitas para o
segmento. As reformas de imóvel serão turbinadas com
ações como o programa PAC - Programa de Aceleração
do Crescimento - criado pelo governo que vai entregar re-
sidências semifinalizadas.

Já no segmento de farmácias, com enorme potencial
de crescimento, não há presença de empresas interna-
cionais. "Esse segmento tende a usar a capacidade de
relacionamento com o consumidor", diz Marcos Gouvêa.
Rossato ressalta que essa área se desenvolve juntamente
com os mercados de venda de cosméticos e produtos de
limpeza. "Por conta desse cenário, existe uma migração
de consumidores que hoje não podem comprar um car-
ro, mas compram uma TV LCD. Se ele não pode adqui-
rir o equipamento, compra cosmético". Segundo ele, no
ano passado houve um aumento de 30% nas vendas de >
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tintas para cabelos. Ou seja, cresce na contramão do
mercado. O varejo de cosméticos também é um polo
atrativo de investimentos internacionais. "É um merca-
do criativo, que sabe se comunicar com seu público e
que lança produtos com uma velocidade significativa,
segmentado para cada tipo de público. Além disso, a
questão da segurança dos produtos, graças às regras
da Anvisa, tomam esse segmento promissor para o
mercado externo".

já o varejo da moda se beneficia do intercâmbio.
As estrangeiras de peso, como Zara e C&A, fazem su-
cesso aqui, enquanto outras genuinamente brasilei-
ras, como Osklen, marcam presença lá fora. "Nunca
ninguém imaginou que a Zara daria certo no Brasil.
A grande sacada foi entender a fundo como é o seu
público-alvo", diz Rossato. Marcas como Chilli Beans
e Morana, especializadas em acessórios, trabalham
outro conceito considerado um filão, que é o bom
preço e produto de qual idade.

Com o centro nervoso do País concentrado na região
Sudeste - tendo São Paulo como ímã de principais inves-
timentos, a saturação do varejo era algo previsto. Por isso
as empresas resolveram ampliar sua ótica de negócio e
buscar mercados ainda pouco desenvolvidos, como é o
caso da região nordeste. O aumento do poder aquisitivo
da população da região e a reunião de grandes empresas
vindas para os Estados atraídas pelos incentivos fiscais

deram uma nova cara a esse mercado. "O adensamento
de lojas nesse local ainda não é grande e o crescimento
do potencial de consumo é inevitável, (sso atrai as em-
presas para instalar novas bases", observa Gouvêa. Além
desse movimento, as próprias redes locais já começam
a desenhar um cenário profissionalizado, arriscando até
a busca por outros mercados, como as regiões sudeste e
sul. Exemplos não faltam, como é o caso da rede de lo-
jas Insínuante. "A marca se aperfeiçoou e hoje desenvolve
um negócio cujo modelo está mais próximo do consumi-
dor, investindo inclusive na melhora de suas instalações
e serviços", destaca Rossato. Considerada a quarta maior
rede varejista do País, a Insinuante tem sede na Bahia
mas conta com 270 lojas quase de ponta a ponta do
Brasil, do Rio de Janeiro a Manaus. De acordo com infor-
mações do "Relatório Reservado", a companhia reservou
cerca de RS 400 milhões para a aquisição de empresas de
pequeno e médio porte na região sudeste.

Empresas como Wal-Mart e Casas Bahia já come-
çaram a cavar seu espaço por lá, o que deixou varejos
locais como a Ricardo Eletro e a própria Loja Insinuante
apreensivas. Entretanto a rede paulista parte firme com
seu plano de atuação: acaba de desenbolsar milhões na
instalação de duas lojas em Salvador, além de inaugurar
seu canal na internet, com investimentos na ordem de
RS 2,7 milhões, para atrair clientes de todo o País.

Esse investimento tem sua razão de ser. Foi justa-
mente o público nordestino que inspirou a criação da
marca Casas Bahia, mas no boom de crescimento da
atividade econômica na região a empresa não estava lá

para colher os frutos. "Utilizando a alter-
nativa de multicanal, incluindo o site, a
empresa expande sua atuação e se be-
neficia da marca onde não tem presen-
ça física. A marca Casas Bahia é a mais
lembrada do Nordeste e até hoje ela
não conseguia converter essa imagem
em negócios", explica Marcos Gouvêa.
Sob as mãos do bilionário mexicano
Ricardo Salinas, a rede varejista Elektra
instalou suas lojas na região nordeste,
acirrando ainda mais a concorrência.
Presente no Estado de Pernambuco,
com 15 lojas, em dez anos a marca pre-
tende abrir mil pontos-de-venda em
formatos menores e também expandir
sua atuação em outros Estados nordes-
tinos, como Sergipe, Alagoas, Paraíba e
Rio Grande do Norte.
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Além dos Estados nordestinos, as cidades do interior
com menos de 200 mil habitantes e também de porte mé-
dio se tornaram o alvo do varejo brasileiro. O formato de
loja de rua tem sido a fórmula encontrada pelas marcas
para explorar o potencial de consumo local. Ideal para
instalação desse formato são os municípios nos quais o
poder de consumo aumentou, conseqüência de um au-
mento da renda familiar. Há ainda vantagens competiti-
vas para a implantação do negócio nesses locais, como
baixo custo com aluguéis e compra de imóveis. Além
disso, ainda atraem consumidores de cidades próximas,
reforçando a massa de clientes.

Wal-Mart, C&A, Lojas Americanas, entre outros
players, estão de olho nessa movimentação. As Lojas
Americanas pretendem abrir 18 lojas no interior paulista,
sendo 13 no formato Express -cinco já foram instaladas
em São Carlos, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itapetininga
e Campinas. A rede Insinuante também deve abrir novas
lojas em municípios com mais de 50 mil habitantes.

Para o médio varejista, o poder econômico de uma
cidade é fator de impottância relevante para a implanta-
ção de uma loja. "Para ele, se torna o melhor ponto para
a marca", diz Rossato. O grande segredo é achar o nicho
certo para o tipo de produto comercializado.

A movimentação do varejo em todos os âmbitos - seja
internamente ou com investimentos estrangeiros - anun-
cia tempos de bonança para o mercado, apesar de ter
como pano de fundo as incertezas econômicas que ron-
dam as nações de todo o mundo. Uma coisa é fato: o in-
cremento de novas marcas brigando em um mesmo mer-
cado vai acirrar a concorrência, mas é o consumidor quem
sai ganhando. A busca por espaço vai fazer com que essas
redes tenham de adotar ações para cativar cada vez mais
seus clientes e atrair novos. Para isso não vão poupar es-
forços e nem investimentos. Mas, atenção, investimentos
não são suficientes. É preciso inteligência aplicada à ope-
ração. "Não adianta ter capital se a empresa não entender
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o consumidor. Ela fecha as portas", adverte Rossato. A
pluralidade de formatos é um caminho para se ts$ba~
Ihar os diferentes nichos de mercado e uma tendência
forte no varejo brasileiro. "O crescimento da não-loja é
notório, incluindo canais como sites, celulares, catálo-
gos, fazendo o setor mudar de cara", diz Gouvêa. Para
ilustrar, as vendas do canal e-commerce subiram 30%
no ano passado. As empresas buscam corte nos custos,
mas o caminho pode ser o contrário. "Muitas vezes a
loja perde venda na fila do caixa e precisa entender os
motivos disso, ter atenção com a rede de fornecedores
e com seu estoque".

Daqui a meia década, o Brasil deve ter um setor va-
rejista mais maduro, profissional, formal, competitivo,
consolidado e com mais empregabilidade. "Além disso,
estará mais internacional, concentrado, o comportamen-
to por segmento equilibrado. A parte de serviços hoje é
considerada benchmark para muitos outros mercados.
Hoje estamos assistindo a uma transformação do varejo
brasileiro e as empresas internacionais vão ter de respei-
tar nossa competência. Nunca houve um protecionismo
em relação à atividade. O amadurecimento se deu por
suas próprias capacidades", prevê Gouvêa.TJ

A EXPANSÃO DO MERCADO DE LUXO
No mundo, estima-se que esse mercado fature cerca

de US$ 210 bilhões, mas apesar de o Brasil ainda ter uma
pequena fatia disso - em 2007 fechou o período com cerca
de US$ 5 bilhões e crescimento de 17%, segundo a MCF
Consultoria - o potencial de expansão é enorme. De acordo
com o estudo Luxury Woldwide Market Share, da Bain &
Company, haverá, nos próximos cinco anos, no BRIC e
mercados emergentes, um aumento de gastos entre 20 a 35%
com a compra de produtos de luxo pelas classes mais altas,

No Brasil, a concentração das marcas de luxo está
em São Paulo, onde as lojas e marcas estrangeiras, come
Hermes, Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton, Marc Jacobs,
Chanel, Givenchy, entre muitas outras, se espalham pelos
redutos da moda, como o bairro dos Jardins, na Daslu e
nos shoppings de luxo, como Iguatemi e Cidade Jardi-n.
A velocidade com que essas marcas chegam ao País é
expressiva, e empresárias, como Natalie Klein, dona da
boutique NK Store - e neta de Samuel Klein, fundador
da Casas Bahia -, abrem caminho para essa expansão,
Recentemente Natalie inaugurou uma nova loja com o nome
do estilista Marc Jacobs para difundir seus produtos no Pás, ;

OCONSUMIDOR EM 2030
Até 2030, o varejo ainda passará por muitas mudanças. O estudo "Brasil Sustentável", feito em parceria

entre a FGV Projetos s a Ernst & Young, e que traz uma projeção de tendências no longo prazo, atesta esse fato,
Basta ver os números cia economia brasileira; o PIB brasileiro terá um crescimento de 150%, passando dos atua;s
US$ 963 bilhões registrados em 2007 para US$ 2,4 trilhões. O País terá um crescimento médio de 4% ao ano,
saindo da décima posição e saltando para a oitava entre as maiores economias do mundo, E em relação ao
mercado consumidor, será considerado o quinto país mais importante.

"Existem ainda algumas incertezas sobre o comportamento do consumidor. O envelhecimento da população,
que a cada dia tem menos filhos e usa a poupança para gastos ligados à saúde e previdência, a presença da
mulher no mercado de trabalho e o aumento de grau de instrução das pessoas permitem traçar um perfil de
consumidor em um longo horizonte", explica Robson Gonçalves, consultor da FGV Projetos, De acordo comi o
estudo, em 2030 a escolaridade da mão-de-obra brasileira chegará ao patamar de instrução atual dos trabalhadores
de países desenvolvidos, superando 11 anos completos de estudo,

Para Gonçalves, a informação é relevante para a definição de estratégias do setor, "O grau de escolaridade
.se eleva, a produtividade aumenta, sobe a renda familiar e isso causa uma grande mudança de comportamento,
LNo ano passado, 55% das pessoas tinham renda até R$ 1 mil. Esse índice deve cair até 30%, indicando que
aumentaram sua renda. A população que estuda mais muda sua relação com os produtos que compra. Aprendem
a entender sobre tooas as informações contidas nos rótulos de embalagens e passam a absorver conceitos como
o da sustentabilidade, Se tornam mais flexíveis, com uma educação ecológica maior e espelham isso em suas
relações de consumo", verifica Robson.

O acesso à internet rornou o consumidor mais globalizado, "Ele passa a comparar progressivamente seu padrão
de consumo com padrões globais. Apesar de muitas horas na frente do computador, a difusão da internet ainda é
baixa, mas isso tende a mudar. Movimentos de mudança contaminam outros países e o grau de contágio deve ser
mais rápido". Ao se adaptar a esse horizonte de negócios em transformação o varejo continuará sua evolução.
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QUATRO RESPOSTAS
Em momento de instaoiliciade eçpnômca, por que o Brasil se tomou um
polo de atração de investimentos para as empresas estrangeiras?
MARCOS GOUVÊA O país é jovem, urbano, aberto a coisas novas, com forte

potencial de crescimento em áreas como petróleo, energia e na indústria
automobilística. Além disso, sofre um impacto menor dos efeitos da

crise em relação a países mais maduros como Estados Unidos,
Canadá, França e Itália.
ALTAIR ROSSATO O Brasil vem resgatando a confiança dos
mercados estrangeiros desde o último governo do ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Com um bom grau de
investment grade, as atenções se viram para o País. Além
disso, o Brasil parece que fez a lição de casa, com fortes
reservas cambiais, pouca dependência das exportações, o
que torna o mercado brasileiro atrativo para as empresas
de fora.

Em quais regiões do País há espaço para esse movi-
mento de internacionalização do varejo? Onde estão
as oportunidades?
MARCOS GOUVÊA Teremos uma fase de expansão nas

regiões nordeste, centro-oeste, interior de São Paulo
e em cidades do sul do País, locais onde o adensa-
mento de lojas ainda não é tão grande.

ALTAIR ROSSATO A região nordeste, por conta do aumen-
to do poder aquisitivo dos consumidores e concentração
de empresas no local em virtude dos benefícios fiscais

-oferecidos. Aposto também em cidades do interior paulis-
ta, como Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Rezende e
locais no interior da Bahia, Recife, Paraná e região serrana

Rio Grande do Sul. Acredito que são locais que ainda tem um
consumo retraído, mas fortes bases trazidas pelo agronegócio.

Quais países são investidores em potencial no mercado brasileiro?
MARCOS GOUVÊA Países da Europa, os Estados Unidos, o Chile, o

México e a Austrália.
ALTAIR ROSSATO França, Estados Unidos, Chile e México, países com

veia varejista.

Como você vislumbra o varejo brasileiro daqui a cinco anos?
MARCOS GOUVÊA O amadurecimento e o desenvolvimento estratégico do
vareio vão acontecer em uma velocidade rápida. Nossa parte de serviços

é benchmark global, com agilidade, flexibilidade e atendimento. Já es-
tamos assistindo a um processo de transformação do setor e as em-

presas internacionais terão de respeitar muito a competência de
nossas empresas locais.

ALTAIR ROSSATO O varejo estará mais profissionalizado com
o know-how das empresas de fora e com a parte de gestão ainda
mais desenvolvida, que é algo bem forte no mercado varejista brasileiro.
O consumidor terá experiências de compra cada vez mais diferenciadas.
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PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PARA O VAREJO EM 2009
'

CORTC DE CUSTOS
Kte principais varejistas do
mundo estão descobrindo que

1 a rentabilidade é muito mais
desafiadora do que no passado
recente, Na verdade, até mesmc
após a recuperação da economia
alguns varejistas vão descobrir que

[o aumento dos gastos no varejo vai
ser restringido pela situação financeira
dos consumidores.
O corte de custos operacionais
deve vir da consolidação de funçpes
de suporte e da redução da folha
de pagamento, Tentarão negociar
melhor com seus fornecedores,
aproveitando-se do fato cê que um
ambiente recessivo cria um mercado
reis favorável ao comprador.
Os varejistas vão examinar a
combinação de negócios em que
operam e podem optar por eliminar
formatos, perfis e categorias de
mercadorias que não apresentam
bom desempenho,
É um momento positivo para se Tornar
mas focado nas atividades principais
da empresa, e lambem definir a
combinação adequada de formatos
e perfis, escolha de mercados e até
mesmo o fechamento de lojas que
estejam canibalizando "outras.

GERENCIAMENTO DE RISCOS
Afetados pela mudança abrupta no
cenário empresarial, os varejistas

vão focar suas atenções na questão
da Dedução de riscos. Entre eles,
as Interrupções nas cadeias de

[fornecimento, volatilidade da moeda,
desastres naturais e artificias,
responsabilidade legal e transtornos
no mercado financeiro. O recente
abalo nos mercados de crédito
demonstrou a importância de se ter
um caixa disponível e relacionamento
sólido com instituições financeiras

e fornecedores.

É provável que muitos varejistas
contratem um diretor de risco e
diversifiquem seu negócio, Aqueles
varejistas com cadeias concentradas
em uma única região ou com
fornecedor principal repensarão

tal estrutura,

EXPERIÊNCIA DO CUENTE
Em um cenário de crescimento lento,
varejistas vão procurar formas para
se diferenciar de seus concorrentes

a fim de construir valor de marca e
atrair consumidores, Uma maneira
de se fazer isso é focar na qualidade
da experiência do cliente na loja.
Isso pode envolver aspectos como
atendimento, projeto e organização
da loja, informações sobre produtos,
acesso fácil ás mercadorias, rapidez
e eficiência na saída, comunicação
visual e pós-venda. O grande
desafio é executar essa experiência,
principalmente quando implica
usar funcionários para criar uma
experiência pessoal.

GESTÃO DO CAPITAL HUMANO

Independentemente da situação
econômica, o maior desafio para
os varejistas será gerenciar o
capitai humano de medo que gere
resultados sólidos. Assim como
outras indústrias de serviço, o varejo
á um negócio pessoal, diferente da
fabricação de produtos. Envolve
atender a simples necessidades
pessoais e lidar com limitações
financeiras e de tempo, ao mesmo
tempo oferecendo a eles uma

dose de entretenimento e diversão,
Muitas vezes, esses funcionários
são o único elo entre o varejista e
seus clientes, E muitas vezes são
remuneradas de forma modesta, têm
pouca experiência e não recebem
treinamento adequado. Mais adiante,

MULTICANAL
Além de ser um canal valioso de

venda, a internet é também um
ótimo meio de se conhecer os
consumidores e habilitá-los para
encontrar as informações que
precisam para comprar. Para os
varejistas, o desafio é interceptar
cs consumidores on-line antes de
eles Irem a outra loja para obter
informações ou fazer suas compras.
Mas nem sempre os varejistas
fizeram isto corretamente, Muitos sites
oferecem oportunidades exclusivas
aos consumidores para comprar,
pesquisar, interagir e se distrair,
Parte do problema é que alguns
varejistas não tinha agilidade para

explorar este tipo de oportunidade.
Os consumidores podem ser
convencidos a visitar novos sites se a
proposta de valor for poderosa.
À medida que as compras pela
internet aumentam sua cota de
participação no total das vendas o
fato de não executar essa estratégia

ie ser um problema.

LOJAS MENORES
Nos últimos anos, muita ênfase
foi dada à eficiência operacional
e em, oferecer aos consumidores
a experiência de comprar tudo
em um só lugar. Embora elas não
desapareçam tão cedo, as lojas
grandes não terão mais um papel tão
significativo no crescimento do varejo
como tiveram no passado recente,
Ao invés disso, os varejistas vão focar

seus esforços cada vez mais na
abertura de lojas menores.
Existem várias razões para isso: ".
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• Varejistas enfrentam menos
obstáculos - restrições reguladoras -
para abrir lojas menores,
• A fragmentação do mercado
consumida significa que será
cada vez más difícil satisfazer as
necessidades de um mercado de
massa, As lojas menores farão um
trabalho melhor para atrair nichos de
segmentos de consumidores.
• Nem sempre os consumidores
saem para uma maratona de
compras e acabam adquirindo
pequenas quantidades de produtos.
Nesse caso, a experiência de
loja grande' não necessariamente
combina com as necessidades do
consumidor.
No futuro, grandes redes de varejo
vão desenvolver um formato que
envolve lojas, grandes e pequenas
para satisfazer diferentes tipos de
consumidores em várias ocasiões.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
O mercado consumidor ficou
fragmentado em termos- de estilos
de vida e faixas de renda, Os
varejistas vão se concentrar, cada
vez-mais, em nichos de segmentos
de consumidores por meio de dois
movimentos: as ações de marketing
vão se afastar da publicidade de
massa em direção à interação
individual com os consumidores,
seja on-line ou na loja; o uso de sites
de varejistas vai desempenhar um
papel fundamental não só na venda
direta para consumidores, mas
também no desenvolvimento
de relacionamentos que levem
esses consumidores para as lojas,
O segundo caminho é o
crescimento, em parte por meio
do desenvolvimento de formatos e
perfis focados em nichos, ao invés
de simplesmente abrir lojas de
conceito focado em massa.
A customização dos formatos e perfis

GLOBALIZAÇÃO
Nas duas últimas décadas, a
pressão pela globaiização cio varejo
foi considerada iminente, Muitos
dos varejistas que se globalizaram
encontraram um terreno muito
mais desafiador e menos lucrativo
do que o esperado. No entanto
as razões para esse processo
não desapareceram. Em países
desenvolvidos o crescimento de
gastos no varejo é fraco e, devido à
combinação de dados demográficos
e mudança de estrutura econômica,
é provável que esse cenário continue
igual. Independentemente de ganhar
participação no mercado doméstico,
os orincipas varejistas do mundo
somente vão encontrar
crescimento sólido se mudarem
para novos mercados,
principalmente os emergentes,
com crescimento acelerado.
Os maiores varejistas do mundo
já fizeram esse movimento, com
investimentos significativos fora do
mercado doméstico. Nos próximos
anos isso também acontecerá com
os varejistas de segunda linha e
também varejistas desses mercados
emergentes buscando outros
negócios lá fora,

CADEIAS DE FORNECIMENTO
Os maiores varejistas globais
desenvolveram cadeias de
fornecimento altamente eficientes
que rodam o mundo, cuja estrutura
foi projetada principalmente
com base no preço baixo
de energia, o que tornou baixo
os custos de transporte.
Mas atualmente as coisas estão

mudando. Os preços da energia
devem subir nos próximos anos
e o transporte se tornará mais
caro. Muitas empresas já estão
começando a repensar sobre suas
cadeias de fornecimento, Elas
vão mudar a ênfase de suas cadeias
de fornecimento na margem, a
exemplo do que está acontecendo
hoje com os fornecedores, Vão
tentar diversificar cadeias de
fornecimento para se beneficiar do
custo mais baixo e mudar parte da
produção para perto dos mercados
de destino final, reduzindo o custo
com transporte.

MARCA
Em uma era de crescimento
lento, margens apertadas, e
consumidores inconstantes, a chave
para o sucesso é se diferenciar,
E comunicar esse diferencial para
os consumidores é crucial neste
momento. Consequentemente o
branding, ou gerenciamento da
marca, vai demandar urna atenção
especiaj por parte dos varejistas que
queiram se distinguir na multidão.
Com exceção dos segmentos
de vestuário e de luxo, para os
demais o branding nem sempre
foi considerado importante,
principalmente para as lojas que
vendem produtos de massa.
Os varejistas mais bem-sucedidos
seguem duas tendências: ou têm
cadeias de fornecimento 100%
eficientes, o que resulta em custos
e preços mais baixos, ou não
tentam se igualar aos líderes de
preços baixos e tiveram sucesso
administrando suas marcas e
demonstrando aos consumidores
por que eles são diferentes,
Os varejistas que não competem
em preços baixos devem administrar
suas marcas com sucesso, ou no
final das contas, irão fracassar.
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